
 

 

UCHWAŁA NR XIX/124/2015 

RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 

z dnia 30 grudnia 2015 roku 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy  

rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj, Dz.U 

z 2015 roku, poz.1515) i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (tj. Dz.U.  

z 2015 roku poz. 163 z późn. zm.) Rada Gminy Gródek n/ Dunajcem uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie pomocy 

rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, zwanymi dalej 

„wydatkami na świadczenia”, przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium 

dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek n/Dunajcem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Małopolskiego 

  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Klimek 
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/124/2015 

Rady Gminy Gródek nad Dunajcem 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej przyznane w przypadku przekroczenia 

przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 1. Osobom samotnie gospodarującym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, którym 

dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej mogą być przyznane pod warunkiem zwrotu usługi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne 

usamodzielnienie, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe na zasadach określonych niniejszą uchwałą. 

§ 2. Ustala się, że w sytuacji, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 

przekracza kwoty kryterium dochodowego, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, osoba, 

która otrzymała pomoc określoną w § 1 jest zobowiązana do jej zwrotu w całości. 

§ 3. Należności do zwrotu winny być zwrócone w trybie i terminie określonym w decyzji administracyjnej 

przyznającej określoną pomoc społeczną. 

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w sytuacji, gdy żądanie zwrotu wydatków  

za udzielone świadczenie w całości stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby 

skutki udzielonej pomocy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem na wniosek osoby 

zainteresowanej lub pracownika socjalnego może: 

1) odstąpić od żądania takiego zwrotu, 

2) odroczyć termin płatności wymaganej należności, 

3) rozłożyć spłatę należności na raty, 

4) określić zasady zwrotu na korzystniejszych warunkach niż wynika to z § 2 niniejszej uchwały 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Klimek 
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